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Abstract 

This research aims to exam the effect of goal structure on achievement goal. The goal 
structure is the climate of classroom goals. There are two types of goal structure: performance and 
mastery. Achievement goals are the cognitive representations of competence after finishing a job.  
A 2x2 achievement goals model was used in this study. This research was a 2x2 completely 
randomized factorial experiment. 60 educational students joined this research as participants.          
They were asked to complete an intelligence belief questionnaire and achievement goal questionnaire 
and join a 6-week learning theory course. After this course finished, they were asked to complete an 
achievement goal questionnaire, again. These data were analyzed by two-way ANCOVA. 

The research showed that the performance goal structure affected the performance-approach 
goal of students, and the effect is be greater when mixed with the mastery goal structure.                       
The performance goal structure affected the performance-avoidance goal. The mastery goal structure 
mixed with the performance goal structure affected the mastery-approach goal. And the performance 
goal structure affected the mastery-avoidance goal.  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือทดสอบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ  
โดยโครงสร้างเป้าหมายคือบรรยากาศที่สะท้อนถึงเป้าหมายของช้ันเรียน แบ่งออกเป็น โครงสร้างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ส่วนเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิน้ันคือความคิดเก่ียวกับ
ความสามารถเมื่อสิ้นสุดพฤติกรรม ซึ่งอาศัยแนวคิดรูปแบบเป้าหมายแบบ 2x2 มาใช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบแฟคเตอร์เรียลที่มีการสุ่มสมบูรณ์ โดยมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 60 คน เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัย นิสิตทําแบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกับความฉลาด และเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิก่อนเริ่มกิจกรรม 
จากน้ันนิสิตเข้าเรียนในวิชาทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตทําแบบสอบถาม
โครงสร้างเป้าหมาย และเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดนํามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานส่งผลต่อเป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาและอิทธิพลจะเพ่ิมขึ้นเมื่อร่วมกับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โครงสร้าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ     
ความเช่ียวชาญต้องร่วมกับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
และโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานทําให้เกิดเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 
 
คําสําคญั: โครงสร้างเป้าหมาย เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน แม้ว่าผู้สอน
จะเตรียมเน้ือหาและถ่ายทอดได้อย่างดีแล้ว มีการใช้
สื่อผสมที่ทันสมัยแล้ว ก็ยังอาจพบว่าการจัดการเรียน
การสอนน้ันไม่ประสบความสําเร็จหากผู้เรียนเป็น
เพียงผู้รับการกระตุ้นจากภายนอก แทนที่จะเป็นการ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเอง ทั้งน้ีปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเอง
คือแรงจูงใจ (Graham & Weiner, 1996)  
 แรงจูงใจน้ันเดิมถูกมองว่าเป็นสภาวะของ
บุคคลที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดย            
จะเป็นตัวกําหนดระดับของการเรียนรู้ (Olson & 
Hergenhahn, 2010) แต่เป็นลักษณะที่กําหนดหรือ
ควบคุมได้ยาก แต่สามารถนํามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมุมมอง
แรงจูงใจตามแนวคิดกลุ่มนักจิตวิทยาการรู้คิดได้
กําหนดแนวคิดและนิยามใหม่ของแรงจูงใจว่าเป็น 
กระบวนการที่ทําให้บุคคลเกิดหรือรักษาพฤติกรรมที่
นําไปสู่เป้าหมาย (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008) 
แรงจูงใจในมุมมองน้ีให้ความสําคัญของเป้าหมายที่มี
ผลในการกํากับทิศทางของพฤติกรรม 

คําว่า “เป้าหมาย” ในเชิงจิตวิทยา หมายถึง
การแสดงออกทางการรู้คิดของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยบุคคลที่รับเอาเป้าหมายใดไว้
จะมีผลในการกํากับพฤติกรรมและมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งอาจจะหมายถึงการทําให้เกิดสิ่งที่พึง
ประสงค์หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงประสงก็ได้ (Elliot 
& Fryer, 2008) กล่าวคือนักเรียนจะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง เ ช่น 
นักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ก็
จะพยายามศึกษาหาความรู้ แต่นักเรียนที่มีเป้าหมาย
ในการเรียนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนที่ ดีก็จะแสดง
พฤติกรรมที่เอ้ือให้ได้ผลการเรียนในระดับสูง ซึ่ง

อาจจะไม่เอ้ือให้กับการเรียนรู้ ก็ได้ ซึ่งในบริบท
การศึกษาแล้วเป้าหมายที่ได้รับความสนใจศึกษาคือ 
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ 
 ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิน้ันสิ่งที่ เป็น
เป้าหมายคือ ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นซึ่งจะเก่ียวข้องกับ
ความสามารถของบุคคล (Hulleman, Schrager, 
Bodmann, &Harackiewicz, 2010) โดยนักจิตวิทยา
หลายกลุ่ม (Ames, 1992; Ames & Archer, 1987; 
1988; Dweck & Leggett, 1988; Elliott & Dweck, 
1988; Maehr & Midgley, 1991; Midgley et al, 
1998; Nicholls, 1984) ได้ศึกษาถึงลักษณะของ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและสรุปได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
(1) ผลสัมฤทธ์ิคือการแสดงความสามารถในเชิง
เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน กล่าวคือสามารถแสดงผล
การทํางานได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และ (2) ผลสัมฤทธ์ิคือ
การได้เกิดความเช่ียวชาญ หรือมีความสามารถสูงขึ้น 
รวมไปถึงการแสดงผลการทํางานได้ดีกว่าที่เคยทําได้
ในอดีต จากการให้ความหมายทั้งสองน้ีจึงสรุปได้ว่า
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิมี 2 ประเภทคือ เป้าหมายเพ่ือ
การแสดงผลงานซึ่ ง เ ก่ี ยวข้อง กับการแข่ งขัน 
ภาพลักษณ์ และการประเมินความสามารถ และ
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ซึ่งเก่ียวข้องกับความ
ชํานาญงาน พัฒนาการและการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 ในเวลาต่อมา อิลเลียดและแมคเกรเกอร์ 
(Elliot & McGregor, 2001) ได้สร้างรูปแบบการวัด
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงมากกว่า โดยนําเอามิติของการเข้าหา หรือ
หลีกเลี่ยงเป้าหมายมาสร้างมิติของเป้าหมายอีกมิติ
หน่ึงทําให้สามารถแบ่งเป้าหมายออกได้ เป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่ (1) เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
แบบเข้าหา (2) เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง (3) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
(4) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง ทั้งน้ี
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เป้าหมายแต่ละแบบจะนําไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน 
 ในรูปแบบของเป้าหมายที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้ น้ัน นักจิตวิทยาเกือบทั้งหมดมีความเห็น
ตรงกันว่าเป้าหมายเพ่ือความเชี่ยวชาญแบบเข้าหาน้ัน 
เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ส่วนเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงจะ
เป็นตัวขัดความการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นกัน แต่
อย่างไรก็ดีบทบาทของเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนน้ันถือว่าเห็นไม่
ตรงกัน โดยกลุ่มหน่ึงเช่ือว่าเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้าหาน้ันไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ดี ในทางตรงกันข้ามนักจิตวิทยาอีกกลุ่ม
หน่ึงกลับให้ความเห็นว่าเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานแบบเข้าหาน้ันก็ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เช่นกัน  
 ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่าน้ันที่มีเป้าหมาย แต่
ช้ันเรียนเอง ก็มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิด้วยเช่นกัน        
อาเมส และคณะ (Ames, 1992; Ames & Archer, 
1988) ได้ระบุว่า แนวทางหรือการดําเนินการของ 
ช้ันเรียน หรือโรงเรียน ที่ ย่ืนเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ หรือเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศให้กับ
นักเรียน เรียกว่าโครงสร้างเป้าหมาย (Goal Structure) 
จะเห็นได้ว่า ในนิยามนี้ อาเมสจะเน้นการสื่อสาร
โดยนัย ( Implicit) เท่า น้ัน แต่ โรสเซอร์ มิดค์ลี        
และ เออร์ดัน (Roeser, Midgley, & Urdan, 1996) 
ได้เพ่ิมเติมถึงการส่งข้อความเกี่ยวกับเป้าหมายของ
ช้ันเรียนโดยตรง (Explicit Message) แม้ว่าแนวคิด
โครงส ร้าง เ ป้าหมายจะพัฒนามาจากแนวคิด
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ แต่การจําแนกโครงสร้าง
เป้าหมายน้ันไม่ได้จําแนกเป้าหมายออกเป็น 4 
ลักษณะตามแนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ ยังคง
จําแนกเพียง 2 ประเภท คือ ลักษณะของ ช้ันเรียนที่

ทําให้ผู้เรียนรับรู้ว่าช้ันเรียนน้ีให้ความสําคัญกับการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาความสามารถ 
เรียกว่า โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
(Mastery Goal Structure) และลักษณะของช้ันเรียน
ที่ทําให้ผู้เรียนรับรู้ว่าช้ันเรียนน้ีให้ความสําคัญกับการ
เปรียบเทียบทางสังคมและการแข่งขัน เรียกว่า
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance 
Goal Structure) (Urdan & Mestas, 2006) คาปลาน
และคณะ (Kaplan, Middleton, Urdan, & Midgley, 
2002) ได้กล่าวว่าการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายจะ
ส่งผลโดยตรงกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดย
ผู้เรียนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิไปตามโครงสร้าง
เป้าหมายของช้ันเรียนที่ตนเองรับรู้ กล่าวคือ หาก
ผู้ เรียนรับรู้ ว่าช้ันเรียนที่ตนเรียนอยู่มีโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal 
Structure) ผู้เรียนคนน้ันก็จะมีแนวโน้มว่าจะมี
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ อาจจะเป็นแบบเข้าหา 
หรือแบบหลีกเลี่ยงก็ได้ ในทางตรงกันข้าม หาก
ผู้เรียนรับรู้ว่าช้ันเรียนของตนมีโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือแสดงผลงาน (Performance Goal Structure) 
ผู้เรียนก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีเป้าหมายเพ่ือแสดง
ผลงานเช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นแบบเข้าหา หรือแบบ
หลีกเลี่ยงก็เป็นได้ ทฤษฎีดังกล่าว มีงานวิจัยที่
สนับสนุนอาทิ โรเซอร์ มิดค์ลี่ และเออร์ดัน (Roeser 
et al, 1996) ที่ได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวกับนักเรียน
เกรด 8 ในสหรัฐอเมริกา โกนิดา โวลาลา และคีสเส
โอกู (Gonida, Voulala, & Kiosseoglou, 2009)  
ที่ได้ศึกษากับนักเรียนเกรด 7–9 ในประเทศกรีซ คิม 
ชาลเลิร์ท และคิม (Kim, Schallert, & Kim, 2010) 
ได้ศึกษากับนักเรียนในประเทศเกาหลีใต้ และ ลอ โฮ
แกร และปารีส (Luo, Hogan, & Paris, 2011) ที่ได้
ศึกษากับนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทุกงานก็
ได้ผลที่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้น การที่ผู้เรียนจะ
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รับรู้โครงสร้างเป้าหมายของช้ันเรียนผ่านข้อมูลใน 2 
ลักษณะคือ ข้อความโดยตรง (Explicit Message) 
และข้อความโดยนัย (Implicit Message) ทั้งน้ี
ผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเพ่ือให้เกิด
โครงสร้างเป้าหมายในลักษณะต่างๆ ได้โดยผ่าน
ช่องทางทั้งสอง ลักษณะแรกคือข้อความโดยตรง คือ
สิ่งที่ผู้สอนจะบอกกับผู้เรียนในระหว่างการเรียน        
การสอนว่าผู้สอนมีเป้าหมายในการสอนอย่างไร โดย
หาก ช้ันเรี ยนมี โครงสร้ าง เ ป้าหมายเ พ่ือความ
เช่ียวชาญผู้สอนจะบอกกับผู้เรียนถึงความมุ่งหมายที่
จะพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากช้ันเรียนมีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
แสดงผลงาน ผู้สอนจะบอกกับผู้เรียนถึงการแข่งขัน 
การเปรียบเทียบ และความสําคัญของการแสดง
ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบในช้ันเรียนน้ัน ส่วน
ลักษณะที่สองข้อความโดยนัย เป็นการรับรู้ของ

ผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายต่างๆ ของ
ช้ันเรียนของครูผู้สอน ทั้งน้ี อาเมส (Ames, 1992) 
ไ ด้ นํ า เอากรอบการ จัดการ ช้ัน เ รี ยนทาร์ เ กท 
(TARGET) ของเอปส์ทีน (Epstein, 1987) โดยกรอบ
ดังกล่าวจะพิจารณาถึงลักษณะการจัดการช้ันเรียน 6 
ด้าน ประกอบด้วย งาน (Task) การให้อิสระ 
(Authority) การจดจํา (Recognition) การจัดกลุ่ม 
(Grouping) การประเมิน (Evaluation) และการ
กําหนดเวลา (Time) ทั้งน้ีพบว่าในงานวิจัยของ ลิน
เนนบริงค์ (Linnenbrink, 2005) ได้มีการประยุกต์
เอากรอบการจัดการช้ันเรียน TARGET ไปใช้ในการ
จัดโครงสร้างเป้าหมายในวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้
จัดกระทําให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมาย แบ่งเป็น 
3 ลักษณะได้แก่ โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน และ
แบบผสม โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ตามตาราง 1  
 

 

ตาราง 1 การจัดการช้ันเรียนเพ่ือให้เกิดการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายในแบบต่าง ๆ  
 

ประเด็นของ 
การจัดกระทํา 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย 
เพ่ือความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย 
เพ่ือแสดงผลงาน 

กลุ่มผสม 

การระบุเป้าหมาย เป็นการพัฒนา และการ
เรียนรู้ 

เป็นการทําคะแนนได้สูงกว่าเพ่ือน เป็นการพัฒนา การเรียนรู้ และการ
ทําคะแนนได้สงูกว่าเพ่ือน 

การให้คะแนนพิเศษ ได้คะแนนพิเศษจาก
พัฒนาการ 

ได้คะแนนพิเศษจากการทํา
คะแนนกลุ่มได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืน และ
คะแนนจะประกาศลงในบอร์ดโดย
เรียงคะแนนตามลําดับ 

ได้คะแนนพิเศษจากพัฒนาการ 
โดยจะประกาศคะแนนพัฒนาการ
ลงบนบอร์ดสีเหลืองโดยเรียง
คะแนนตามลําดับ 

ความสนใจในผลลัพธ์ ผู้สอนสนใจวิธีการในการ
แก้ปัญหามากกว่าคําตอบท่ี
ถูกต้อง 

ผู้สอนสนใจในคําตอบท่ีถูกต้อง 
และการเปรียบเทียบผลการ
ทํางานกับกลุ่มอ่ืน โดยมีการ
บันทึกเวลา และระบุเป็นลําดับ
ความสามารถ 

ผู้สอนสนใจในวิธีการแกป้ัญหา 
และบอกกับผู้เรียนถึงความสาํคญั
ของการเข้าใจมากกว่าความเร็วใน
การแกป้ัญหา แต่บันทึกเวลาการ
ทํางาน และประกาศเป็นลาํดับตาม
ความเร็วในการแก้ปัญหา 

 

ที่มา : ปรับมาจากการศึกษาของลินเนนบริงค์ (Linnenbrink, 2005) 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ
ทดสอบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายของช้ันเรียน
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างเป้าหมาย 2 ประเภท ได้แก่ 
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน และ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ โดยจัดเป็น
การจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบได้แก่ การสอนที่
มุ่งโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน การสอน
ที่มุ่งโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเชี่ยวชาญ การสอน
ที่มุ่งโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม และการสอนแบบ
ปกติ ที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของผู้เรียนซึ่งมี 4 
ประเภทประกอบด้วยเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
แบบเข้าหา เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาและ 
 เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือทดสอบอิทธิพลของโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญของช้ันเรียนที่มีต่อ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิทั้ง 4 ประเภทของผู้เรียน 

2. เ พ่ือทดสอบอิทธิพลของโครงสร้าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของช้ันเรียนที่มีต่อ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิทั้ง 4 ประเภทของผู้เรียน 

3. เพ่ือทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ของ
โครงสร้ าง เ ป้าหมายเพื่ อความเ ช่ียวชาญและ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานของช้ันเรียน
ที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิทั้ง 4 ประเภทของผู้เรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ีเป็นการทดลอง 
โดยจัดการเ รียนการสอนเ พ่ือใ ห้ เ กิดการ รับรู้
โครงสร้างเป้าหมายตามกรอบการจัดการเรียนรู้ของ
เอปส์ทีน (Epstein, 1987) เพ่ือดูผลที่มีต่อเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยมีปัจจัยจิตลักษณะของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวแปรปรวนร่วม โดยกรอบแนวคิด
แสดงไว้ในภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ตัวแปรจัดกระทํา 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 

- ได้รับ 
- ไม่ได้รับ 

โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเชี่ยวชาญ 

- ได้รับ 
- ไม่ได้รับ 

ตัวแปรตาม 

เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ 
- เพ่ือแสดงผลงานแบบเข้าหา 
- เพ่ือแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 
- เพ่ือความเชี่ยวชาญแบบเข้าหา 
- เพ่ือความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง 

ตัวแปรปรวนร่วม 

ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญา 

- เป็นสิ่งท่ีติดตัวมา 
- เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 
- ความม่ันใจในความฉลาด 
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. นิสิตกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ

ความเช่ียวชาญมีระดับเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิแตกต่าง
จากกลุ่มที่ไม่ได้รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะส่วน
บุคคลไว้  

2. นิสิตกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
การแสดงผลงานจะมีระดับเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ
แตกต่างจากลุ่มที่ไม่ได้รับเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะ
ส่วนบุคคลไว้ 

3. พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ และโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ 
ของนิสิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ 2x2 Completely Randomized 
Factorial Design With 2 Treatment (CRF 22) 
(Kirk, 1982) โดยมีโครงสร้างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และ โครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) เป็นตัวแปร
แบ่งกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิก่อนการทดลอง 
ความเช่ือเก่ียวกับสติปัญญา ความมั่นใจในความ
ฉลาดของตนเอง และปฏิสัมพันธ์ของความเช่ือ
เก่ียวกับสติปัญญากับความมั่นใจในความฉลาดของ
ตนเองเป็นตัวแปรปรวนร่วม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้แก่ นิสิตสาขา     
วิชาจิตวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ จํานวน 63 คน 
อย่างไรก็ตาม มีผู้ร่วมวิจัยที่ถอนตัวออกไป 1 คน และ
มีผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ครบ 2 คน ทําให้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิเคราะห์ในขั้นสุดท้ายจํานวน 60 คน โดย
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 57 คน นับถือศาสนาพุทธ 
58 คนและ อิสลาม 2 คน มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 19.58 ปี 
(SD = 0.53)  

ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 
(P1M0) จํานวน 15 คน กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญ (P0M1) จํานวน 14 คน กลุ่ม
โครงสร้างเป้าหมายผสม (P1M1) จํานวน 16 คน 
และกลุ่มควบคุม (P0M0) จํานวน 15 คน สาเหตุที่
จํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันเพราะมีการ
ขาดหายในระหว่างการทดลอง และให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน  
 เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 
เครื่องมือวัดตัวแปร และเครื่องมือจัดกระทําตัวแปร 
ดังน้ี 
  เครื่องมือวัดตัวแปร 
  การศึกษาครั้งน้ีมีการวัดเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธ์ิทั้ง 4 ประเภทโดยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง โดยส่วนหน่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัดเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธ์ิของ อิลเลียท และแม็คเกรเกอร์ (Elliot 
& McGregor, 2001) และ แบบวัดเป้าหมายเชิง
สัมฤทธ์ิในชุดแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้แบบปรับได้ 
(Patterns of Adaptive Learning Scale: PALS) 
ของ มิดกรีและคณะ (Midgley et al, 2000) 
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 48 ข้อ จําแนกออกเป็น
เป้าหมาย 4 ประเภท ตามรูปแบบเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ
แบบ 2 x 2 (Hulleman et al, 2010) ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา เป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง เป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา และเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง โดยข้อคําถามแต่ละประเภท 
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 จะคละกัน  
  แบบวัดทั้ง 4 ส่วนน้ีมีค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha) อยู่ระหว่าง .839 - .927 
  เครื่องมือจัดกระทําตัวแปร 
  ตั ว แ ป ร จั ด ก ร ะ ทํ า ค รั้ ง น้ี คื อ 
โครงสร้างเป้าหมายของช้ันเรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
แบบเข้าหา กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานแบบหลีกเลี่ยง กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อ
ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา กลุ่มโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงตามแแนวคิดการ
จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ TARGET ของ เอปส์ทีน 
(Epstein, 1987) ในการวางกรอบบรรยากาศในช้ันเรียน  

  ในการเรียนแต่ละคาบเรียนของทั้ง 
4 กลุ่มจะมีกิจกรรมแบบเดียวกันคือ (1) ผู้สอนจะ
ร้องขอให้ผู้เรียนอ่านเอกสารที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
มาก่อน (2) จากน้ันในวันเรียนผู้สอนจะทําการ
บรรยายสรุปเอกสารดังกล่าวเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง และ 
(3) ทําการสอบวัดความรู้ของผู้เรียนด้วยข้อสอบแบบ
เลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ โดยเก็บคะแนนท้ังใน
รูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม ( ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนของสมาชิกกลุ่ม) (4) จากน้ันผู้สอนจึงเฉลย
คําตอบรายข้อ  อย่างไร ก็ตามทั้ ง  4  กลุ่ มจะมี
รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
ดังน้ี 

 กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน (P1M0) จัดกลุ่มนิสิตโดยการแบ่งระดับ
ความสามารถของผู้เรียนโดยใน 1 กลุ่ม ประกอบด้วย 
ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถเก่ง ปานกลางและอ่อน
รวมกัน โดยในการสอบท้ายคาบเรียนผู้สอนเน้นยํ้า
ถึงความมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบความสามารถของ

ผู้เรียน ในการสอบแต่ละคร้ังกําหนดเวลาในการสอบ
ที่แน่นอน และมีผู้ควบคุมการสอบ ผู้สอนรายงานผล
การสอบตามลําดับคะแนนสอบ ทั้ง น้ีผู้ เรียนได้
คะแนนสะสมเพ่ือใช้ในการพิจารณาประเมินผลการ
เรียนปลายภาคจากลําดับการสอบของตนเอง และ
ลําดับคะแนนของกลุ่มของตน (ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน) ผู้ ได้คะแนนสูงสุดได้
คะแนนเต็ม และรองลงมาได้ 0.7 เท่าของลําดับก่อน
หน้าตนเอง ส่วนคะแนนกลุ่มกลุ่มที่ได้ผลการสอบดี
ที่สุดได้คะแนนเต็ม และรองลงมาได้คะแนนกลุ่ม 0.5 
เท่าของลําดับก่อนหน้า 

 กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ (P0M1) จัดกลุ่มนิสิตโดยความสมัครใจ 
โดยในการสอบท้ายคาบเรียนจะไม่จํากัดเวลาและ
ผู้สอนจะเน้นยํ้าเสมอว่าการสอบครั้งน้ีเป็นเพียง     
การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจไม่มีการเก็บคะแนน
แต่อย่างใด การจัดกลุ่มมุ่งให้ช่วยกันทําความเข้าใจ
เน้ือหาก่อนเข้าเรียน ในการสอบแต่ละคร้ังจะไม่
กําหนดระยะเวลาในการสอบ นิสิตจะเข้าใจว่าไม่มี     
ผู้ควบคุมการสอบ แต่จะมีการสังเกตการณ์จาก
ภายนอกห้องสอบ เมื่อสอบเสร็จ ผู้สอนจะรายงาน
ผลการสอบเป็นเอกสารส่งเฉพาะบุคคลผ่านกราฟ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในแต่ละครั้ง ทั้ง    
 รายบุคคล และรายกลุ่ม  

 กลุ่มโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม 
(P1M1) จัดกลุ่มนิสิตโดยแบ่งนิสิต ตามลําดับ
ความสามารถ และให้นิสิตจัดกลุ่มในการเรียนด้วย
ตนเองและกําหนดให้นิสิต 1 กลุ่มต้องมีสมาชิกที่มี
ระดับความสามารถแตกต่างกัน ในการสอบท้ายคาบ
เรียนผู้สอนเน้นยํ้าถึงความมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบ
ผลการเรียนของนิสิต และยังมุ่งตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจด้วยพร้อมกัน การจัดกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย
ให้ช่วยเหลือกันในการทําความเข้าใจเน้ือหาก่อน          
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เข้าเรียน โดยในการสอบแต่ละคร้ังกําหนดระยะเวลา
ที่แน่นอน แต่อาจจะขยายเวลาออกไปได้หากมีการ       
ร้องขอ และมีผู้ควบคุมการสอบ ผู้สอนจะรายงานผล
การสอบตามลําดับคะแนนสอบ พร้อมทั้งกราฟแสดง
การเปล่ียนแปลงของคะแนนในแต่ละครั้ ง ทั้ ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม ทั้งน้ีผู้เรียนได้คะแนนสะสม
เพ่ือใช้ในการพิจารณาประเมินผลการเรียนปลายภาค 
จากลําดับการสอบของตนเองและลําดับคะแนนของ
กลุ่มของตน (ค่าเฉล่ียของคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคน) โดยคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดได้ 16 คะแนน 
และ 15 คะแนน และลดลงไปทีละ 1 คะแนน
ตามลําดับ ส่วนคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงที่สุด
ได้ 16 คะแนน รองลงมาได้ 12 คะแนน 8 คะแนน
และ 4 คะแนนตามลําดับ 

 กลุ่ มควบคุม  (P0M0) เ ป็นการ
แบ่งกลุ่มนิสิตโดยการสุ่ม ในการสอบท้ายคาบเรียน 
ผู้สอนไม่ระบุถึงความมุ่งหมายในการสอบ และ
รายงานผลการสอบรายบุคคล และรายกลุ่ม ทั้งน้ีจะ
มีการเก็บคะแนนสะสมเพ่ือใช้ในการพิจารณาผลการ
เรียนปลายภาคจากคะแนนท่ีผู้เรียนทําข้อสอบได้ใน
แต่ละครั้ง และคะแนนของกลุ่มของตนเองร่วมกันด้วย  

 การตรวจสอบผลการจัดกระทํา 
(Manipulation checks) 

 ในการศึกษาค ร้ัง น้ี เ ป็นการจัด
สภาพแวดล้อมในช้ันเรียนที่ โดยปกติแล้วจะมี
โครงสร้างเป้าหมายทั้ง 2 แบบอยู่ ทําให้ผู้วิจัยไม่
สามารถแน่ใจได้ว่าการจัดกระทําของผู้วิจัยได้ผล
ตามท่ีมุ่งหมายไว้หรือไม่ ดังน้ันจําเป็นตรวจสอบว่า 
ผู้เรียนมีการรับรู้ตรงกับกิจกรรมที่กําหนดให้ เช่น
ผู้เรียนในกลุ่มโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงาน ควรจะต้องมีการรับรู้เป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานสูงกว่ากลุ่มควบคุม เป็นต้น ทั้งน้ีการตรวจสอบ

ผลการจัดกระทําจะทําให้เกิดความแน่ใจว่าการจัด
กระทําน้ันได้ผลตรงตามความสนใจของผู้วิจัยจริง  

  ผู้ วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายหลังจาก
เรียนทั้ง 6 ครั้งแล้ว เป็นแบบสอบถามท่ีวัดการรับรู้
ของผู้เรียนถึงข้อความเก่ียวกับเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ และนําผลท่ีได้เปรียบเทียบด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการตรวจสอบการจัดกระทํา
พบว่ากลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงาน และกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบ
ผสม มีการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญ และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F=23.73, p<.001) ในขณะเดียวกัน 
กลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ 
และกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม มีการ
รับรู้โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญสูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน 
และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เช่นกัน (F=10.40, p=.002) ซึ่งสรุปได้ว่า การ
จัดกระทําน้ันได้ผลตามที่วางแผนไว้ 

 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 
1. ประชุมกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตใน

การวิจัย และแบ่งกลุ่มนิสิตโดยการสุ่ม  
2. กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามเพ่ือวัด

คะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการ
เรียนวิชาทฤษฎีการเรียนรู้และแรงจูงใจ และเป้าหมาย
ในการเรียนรู้วิชาเอกวิชาอ่ืน และตัวแปรปรวนร่วม 
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ได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกับความฉลาด และความมั่นใจ
ในความฉลาดของตนเอง  

  3. ดําเนินกิจกรรมตามแผน โดยใช้
การจัดการสอนโดยเครื่องมือจัดกระทําโครงสร้าง
เป้าหมายของช้ันเรียนที่กล่าวไว้ข้างต้น 

  4. กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
เก่ียวกับโครงสร้างเป้าหมายของช้ันเรียน เพ่ือทดสอบ
ผลการจัดกระทํา เป้าหมายในรายวิชาทฤษฎีการ
เรียนรู้และแรงจูงใจ และเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิในราย
อ่ืน เพ่ือทดสอบอิทธิพลของผลการจัดการทํากับ         
ตัวแปรตาม  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม 2 ทาง (2-way ANCOVA) ใน
การทดสอบอิท ธิพลของการไ ด้รับ โครงส ร้าง
เป้าหมายที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของนิสิต โดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

นิสิตที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายที่แตกต่างกัน
มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยผู้ วิจัยพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานและโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ี
มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของผู้เรียน มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 1. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 
พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (P) และการได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ (M) ที่มีต่อ
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาของนิสิต 

(F=5.96, p=.018, 2=.103) จึงไม่สามารถพิจารณา
อิทธิพลหลัก (Main Effect) ได้ ดังน้ันผู้วิจัยดําเนินการ 

วิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (Simple Effect) ดังน้ี 
  1.1 ในกลุ่มที่ได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ (P1M1 และ P0M1) พบอิทธิพล
ของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานที่มีต่อ
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา (F=16.51, 

p < .001, 2=.008) กล่าวคือในกลุ่มนิสิตที่ได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) มีเป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาแตกต่างจากกลุ่มที่
ได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
(P0M1) แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ (P1M0 และ P0M0) กลับไม่พบอิทธิพล
ของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานที่มีต่อ
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้าหา (F=.40, 
p=.523) กล่าวคือนิสิตกลุ่มที่ได้รับเฉพาะเป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงาน (P1M0) มีเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงานแบบเข้าหาไม่แตกต่างจากนิสิตในกลุ่ม
ควบคุม (P0M0) 
  1 .2  ในกลุ่ มที่ ไ ด้ รับ โครงสร้ า ง
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M1 และ P1M0) 
พบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายเ พ่ือความ

เช่ียวชาญ (F=4.24, p=.044, 2=.075) กล่าวคือ 
ในกลุ่มนิสิตที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม 
(P1M1) มีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา 
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน (P1M0) แต่ในกลุ่มนิสิตที่ ไม่ ได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P0M1 
และ P0M0) กลับไม่พบอิทธิพลของเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญที่มีต่อเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
แบบเข้าหา (F=1.96, p=.168) กล่าวคือ นิสิตที่
ได้รับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (P0M1) มี
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาไม่แตกต่าง
จากนิสิตในกลุ่มควบคุม (P0M0) ทั้งน้ีรายละเอียด
ของระดับคะแนนเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ 
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เข้าหาของนิสิตแต่ละกลุ่มแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหา จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง  
   ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 
2. เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ

หลีก เลี่ ยง  ไม่พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์  ระหว่าง
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P) กับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (M) ที่มีต่อ
เป้าหมายเ พ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง 
(F=3.88, p=.054) จึงทําการพิจารณาอิทธิพลหลัก 
พบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสดง
ผลงานที่มีต่อเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง (F=12.79, p=.001, 2=.197) กล่าวคือ 
นิสิตในกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงาน (P1M1 และ P1M0) มีระดับเป้าหมายเพ่ือ
การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตใน
กลุ่มที่ไม่ได้รับ (P0M1 และ P0M0) แต่ไม่พบอิทธิ
ของเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญท่ีมีผลต่อเป้าหมาย
เ พ่ือการแสดงผลงานแบบหลีก เลี่ ย ง  (F=.17, 

p=.678) กล่าวคือ นิสิตในกลุ่มที่ได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (P1M1 และ P0M1) 
มีระดับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
ไม่แตกต่างจากนิสิตในกลุ่มที่ไม่ได้รับ (P1M0 และ 
P0M0) ทั้งน้ีรายละเอียดของระดับคะแนนเป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยงของนิสิตแต่ละ
กลุ่มแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง    

   ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
 

3. เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน (P) และการได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ (M) ที่มีต่อ
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาของนิสิต 

(F=5.23, p=.026, 2=.091) จึงไม่สามารถพิจารณา
อิทธิพลหลัก (Main Effect) ได้ ดังน้ันผู้วิจัยดําเนินการ
วิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (Simple Effect) ดังน้ี 

  3.1 ในกลุ่มที่ได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ (P1M1 และ P0M1) พบ
อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
ที่มี ต่อเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
(F=15.32, p < .001, 2=.228) กล่าวคือในกลุ่ม
นิสิตที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม (P1M1) มี
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาแตกต่าง
จากกลุ่มที่ได้รับเฉพาะโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความ

เช่ียวชาญ (P0M1) แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญ (P1M0 และ P0M0) กลับไม่พบ
อิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
ที่มี ต่อเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
(F=.66, p=.419) กล่าวคือนิสิตกลุ่มที่ได้รับเฉพาะ
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M0) มีเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาไม่แตกต่างจากนิสิต
ในกลุ่มควบคุม (P0M0) 
  3 .2  ในกลุ่ มที่ ไ ด้ รับ โครงสร้ า ง
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M1 และ P1M0) 
พบอิทธิพลของโครงสร้างเป้าหมายเ พ่ือความ
เช่ียวชาญ (F=4.13, p=.047, 2=.074) กล่าวคือใน
กลุ่มนิสิตที่ ไ ด้รับโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม 
(P1M1) เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา 
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับเฉพาะเป้าหมายเพื่อการ
แสดงผลงาน (P1M0) แต่ในกลุ่มนิสิตที่ ไม่ ได้รับ
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โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P0M1 
และ P0M0) กลับไม่พบอิทธิพลของเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญท่ีมีต่อเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ
แบบเข้าหา (F=1.55, p=.218) กล่าวคือ นิสิตที่
ได้รับเฉพาะเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (P0M1) มี

เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหาไม่แตกต่าง
จากนิสิตในกลุ่มควบคุม (P0M0) ทั้งน้ีรายละเอียด
ของระดับคะแนนเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ
เข้าหาของนิสิตแต่ละกลุ่มแสดงในภาพประกอบ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบเข้าหา จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง 
                     ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 

 

4 .  เ ป้าหมายเ พ่ือความเ ช่ียวชาญแบบ
หลีก เลี่ ยง  ไม่พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์  ระหว่าง
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P) กับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (M) ที่มีต่อ
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (F=2.42, 
p=.126) จึงพิจารณาอิทธิพลหลัก พบอิทธิพลของ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานที่มี ต่อ
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง (F=6.46, 

p=.014, 2=.110) กล่าวคือ นิสิตในกลุ่มที่ได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน (P1M1 และ 
P1M0) มีระดับเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญแบบ

หลีกเลี่ยงแตกต่างจากนิสิตในกลุ่มที่ไม่ได้รับ (P0M1 
และ P0M0) แต่ไม่พบอิทธิของเป้าหมายเพื่อความ
เช่ียวชาญที่มีต่อเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง (F=2.54, p=.117) กล่าวคือ นิสิตในกลุ่ม
ที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
(P1M1 และ P0M1) มีระดับเป้าหมายเพื่อความ
เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงไม่แตกต่างจากนิสิตในกลุ่ม
ที่ไม่ได้รับ (P1M0 และ P0M0) ทั้งน้ีรายละเอียดของ
ระดับคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบ
หลีกเลี่ยงของนิสิตแต่ละกลุ่มแสดงในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลีย่ง จําแนกตามการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือแสดง 
         ผลงาน และการได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาถึงอิทธิพลโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน โครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญ และโครงสร้างเป้าหมายแบบผสม 
โดยภาพรวมพบว่าการที่นักเรียนได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายที่แตกต่างกันน้ันทําให้นักเรียนมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธ์ิที่แตกต่างกัน ลักษณะน้ีสะท้อนให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันจะช่วยส่งเสริม
เป้าหมายของผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ลินเนนบริงค์ (Linnenbrink, 2005) ที่อาศัยกรอบการ
จัดบรรยากาศในการเรียนเพื่อให้เกิดเป้าหมายเพื่อ
ความเช่ียวชาญแนวคิดของ อาเมส (Ames, 1992) ที่
เ ป็นการนํากรอบการจัดการช้ันเรี ยนทาร์ เกท 
(TARGET) ของ เอปส์ทีน (Epstein, 1987) มา
ประยุกต์ใช้ โดยลินเนนบริงค์นํามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และพบว่ารูปแบบ
การจัดการช้ันเรียนน้ันสามารถส่งเสริมและสกัดก้ัน
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้เช่นกัน ทั้งน้ีเมื่อ
พิจารณาจากค่าอิทธิพลแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีอิทธิพล

ของความเช่ือเก่ียวกับความฉลาดของตนเองต่อ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าในการ
ทดลองน้ีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิน้ันเป็นผลมาจากการ
จัดการเรียนการสอน ทั้ง น้ีผู้ วิจัยได้อภิปรายใน
รายละเอียดของผลการทดลอง ดังน้ี 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีได้จัดให้มีการตรวจสอบ
ผลการจัดกระทําตัวแปรและเมื่อดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมพบว่า การจัดกระทําที่ นิสิตโครงสร้าง
เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานกลับพบว่านิสิตมี
คะแนนโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญสูงกว่า
กลุ่มควบคุมด้วย ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง
เพ่ิมเติมภายหลังการทดลอง ทําให้สรุปได้ว่าเหตุที่
นิสิตในกลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานรายงานว่าได้รับโครงสร้างเป้าหมาย เพ่ือความ
เช่ียวชาญน้ันอาจเป็นเพราะการรับรู้และการตีความ
ของนิสิตเอง ซึ่งอาจจะเป็นผลจากประสบการณ์และ
ความเช่ือในอดีต หรืออาจเป็นเพราะนิสิตมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ซึ่งประเด็นน้ีกลายเป็นข้อจํากัดของการวิจัย
ครั้งน้ีที่อาจจะทําให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนไป 
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 2. ผลของกิจกรรมที่มีต่อเป้าหมายเพ่ือการ
แสดงผลงานแบบเข้าหา และแบบหลีกเลี่ยงของนิสิต 
สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานน้ันทําให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
ทั้งแบบเข้าหาและแบบหลีกเลี่ยง สรุปได้ว่านิสิต
ได้รับเอาเป้าหมายของช้ันเรียนไปเป็นเป้าหมายของ
ตนเอง ทั้งน้ีจะพบว่ามีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นโครงสร้างเป้าหมายแบบ
ผสมที่มีต่อเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้าหา 
กล่าวคือ การที่นิสิตได้รับโครงสร้างทั้งสองแบบคือ 
แบบแสดงผลงาน และแบบเช่ียวชาญ จะทําให้นิสิตมี
เป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานแบบเข้าหาดีกว่านิสิต
ที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานเพียง
อย่างเดียว ซึ่งแสดงว่า การได้รับโครงสร้างเป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญเป็นตัวช่วยส่งเสริม และการได้
นับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญก็ยังช่วย
ให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานมากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่ได้โครงสร้างเป้าหมายแบบใดเลย สอดคล้องกับ
แนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของอาเมส (Ames, 
1992; Ames & Archer, 1988) ที่ระบุว่าโครงสร้าง
เป้าหมายของช้ันเรียนน้ันจะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน 
โดยหากผู้เรียนได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการ
แสดงผลงานก็จะมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน
ด้วยเช่นกัน  
 3. ผลของกิจกรรมที่มี ต่อเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญแบบเข้าหา สะท้อนให้เห็นว่า
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะทําให้นิสิต
มีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้าหาได้ก็
ต่อเมื่อนิสิตได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานด้วย  สรุปไ ด้ ว่า นิสิตที่ ไ ด้ รับ โครงส ร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะรับเอาเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญจากช้ันเรียนได้ต่อเมื่อในช้ันเรียนน้ัน
มีโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานร่วมด้วย 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากวิธีการทดลอง การสังเกต
พฤติกรรมนิสิตในช้ันเรียน และการสัมภาษณ์นิสิต
พบว่า นิสิตในกลุ่มที่ไม่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพ่ือ
การแสดงผลงานนั้นจะขาดพันธะสัญญากับเป้าหมาย 
(Goal Commitment) น้ันคือ นิสิตในกลุ่มที่ได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานและ
โครงสร้างเป้าหมายแบบผสมน้ันรายงานว่า พวกเขา
รู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องทําคะแนนให้ได้สูงกว่า
เพ่ือนเพราะมีผลต่อการประเมินผลการเรียน ในขณะ
ที่นิสิตในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับโครงสร้าง
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญรายงานว่าเขาไม่คิดว่า
การทําคะแนนในการสอบย่อยมีความสําคัญอะไร ซึ่ง
การมีพันธะสัญญากับเป้าหมายน้ีเป็นตัวแปรใน
ทฤษฎีการต้ังเป้าหมายของล๊อกกับเลแทม (Locke & 
Latham, 1990) ข้อสรุปของผู้วิจัยน้ีสอดคล้องกับ
ความพยายามของนักวิจัยกลุ่มหน่ึงซึ่งพยายามนําเอา
ทฤษ ฎี เ ป้ าหมาย เ ชิ งสั ม ฤท ธ์ิ และทฤษ ฎีกา ร
ต้ังเป้าหมายมาร่วมใช้ร่วมกัน (Radosevich, Allyn, 
& Yun, 2007; Seijts, Latham, Tasa, & Latham, 
2004) 
 4. ผลของกิจกรรมที่มี ต่อเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง สะท้อนให้เห็นว่า
โครงสร้างเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงานนั้นทําให้
นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยง 
กล่าวคือ นิสิตในกลุ่มที่ได้รับเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานอย่างเ ดียว  และกลุ่มที่ ไ ด้รับโครงสร้าง
เป้าหมายแบบผสมมีระดับเป้าหมายเพื่อความ
เช่ียวชาญแบบหลีกเลี่ยงสูงกว่าในกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มที่ได้รับโครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเช่ียวชาญ
อย่างเดียว ลักษณะดังกล่าวขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่า
ผู้เรียนจะรับเอาลักษณะของเป้าหมายของช้ันเรียน
ไปเป็นเป้าหมายของตนเอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้เรียน
ขาดพันธะสัญญากับเป้าหมาย (Goal Commitment) 
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 5. จากการสัมภาษณ์นิสิตทําให้ทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมอีกว่า บทบาทของการจัดการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มน้ันช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีเป้าหมายเพ่ือการแสดง
ผลงานแบบเข้าหา และเป้าหมายเพ่ือการความ
เช่ียวชาญแบบเข้าหา โดยนิสิตจะกังวลว่าตนเองเป็น
ตัวถ่วงเพ่ือน ดังน้ันจึงพยายามท่ีทําผลงานของตัวเอง
ให้ดีที่สุดเพ่ือให้คะแนนของกลุ่มอยู่ในระดับสูง จึงมุ่ง 
ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด ดังที่ ดอท์ช (Linnenbrink, 
2005, as citing in Deutsch, 1949) พบว่า การ
แข่งขันระหว่างกลุ่มจะทําให้ผู้เรียนมีรูปแบบการ
เรียนแบบยืดหยุ่น มีความมุ่งมั่นในการเรียน และ               
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าการแข่งขันภายใน
กลุ่ม และได้อภิปรายว่าอาจจะเป็นเพราะการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มน้ันจะช่วยเสริมแรงให้เกิดความรู้สึกของ
ความรับผิดชอบต่อทีมหรือกลุ่มรวมถึงลินเนนบริงค์ 
(Linnenbrink, 2005) ที่ได้ระบุว่าการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มน้ันจะช่วยเสริมแรงให้เกิดความรู้สึกของความ
รับผิดชอบต่อทีมหรือกลุ่ม นําไปสู่รูปแบบการเรียน
แบบยืดหยุ่น มีความมุ่งมั่นในการเรียน และผลการเรียน
ที่สูงขึ้นได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. จากการทดลองน้ันผู้วิจัยพบว่า กิจกรรม
ในโครงสร้างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานน้ันบาง
กิจกรรมถือว่ามีประโยชน์สําหรับผู้เรียนก่อให้เกิด
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ได้แก่ การใช้การ
แข่งขันในการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม แต่
ไม่ควรจัดให้มีการแข่งขันเป็นรายบุคคล  ทั้ ง น้ี         
การแข่งขันระหว่างกลุ่มย่อย ผู้เรียนจะมีความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองเพ่ือกลุ่ม นอกจากน้ีผู้สอนควรให้ผล
การแข่งขันน้ันเป็นรางวัลสําหรับผู้ชนะ แต่ไม่ควรให้
เกิดการลงโทษกับผู้แพ้ เช่น การนําผลการแข่งขัน

เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการเรียนซึ่งจะให้ 
ผลเป็นโทษกับผู้แพ้ แต่หากจะให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมินควรให้เป็นคะแนนพิเศษ เพ่ิมเติมไปจาก
คะแนนตามปกติ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนมีความเครียดมาก
เกินไป  
 2. ในการทดลองน้ันผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ
โครงสร้างเป้าหมายเพื่อความเ ช่ียวชาญน้ันได้
รายงานว่าตนเองไม่รู้สึกถึงความสําคัญของกิจกรรม 
ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าผู้ เรียนขาดพันธะสัญญากับ
เป้าหมาย (Goal Commitment) ดังน้ันผู้สอนควรทํา
ให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับเป้าหมายด้วย เช่น อาจ
ให้ผู้ เรียนบันทึกคะแนนของตนเอง ต้ังเป้าหมาย     
ในระยะยาว การใช้ข้อสอบอัตนัย แล้วรายงานผล
แบบให้ข้อมูล (Formative Feedback) เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. บางการศึกษาได้พยายามนําเอาตัวแปร
ของทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิ และทฤษฎีการ
ต้ังเป้าหมาย และพันธะสัญญากับเป้าหมาย (Goal 
Commitment) มาร่วมกันสร้างเป็นรูปแบบที่จะใช้
ในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ในการศึกษาครั้งต่อไปนั้นผู้สนใจในเรื่อง
เดียวกันน้ี อาจอาศัยตัวแปรจากทั้งสองทฤษฎี 
มาร่วมกันอธิบายความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
น่าจะทําให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของความมุ่งมั่น 
ในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น 

2. การศึกษาครั้งน้ีอาจจะได้ผลที่คลาดเคลื่อน
อันเป็นผลจากลักษณะของสมาชิกภายในกลุ่ม และ
ภาพลักษณ์ และอุปนิสัยของผู้สอน ดังน้ัน ในการ 
ศึกษาครั้งต่อไปผู้สนใจในเรื่องเดียวกันน้ีอาจจะใช้
รูปแบบการศึกษาโดยให้ความรู้ เ ก่ียวกับการจัด      
การเรียนการสอนแก่ผู้สอน โดยแบ่งผู้สอนเป็น 4 กลุ่ม 
และให้แนวทางการจัดการเ รียนการสอนตาม
โครงสร้างเป้าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามรูปแบบ
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โครงสร้างเป้าหมายแต่ละแบบ และช่วยเหลือผู้สอน 
ในการสร้างชุดกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน 
และให้ผู้สอนดําเนินการสอนจริงตามแผนที่แต่ละคน
เขียนขึ้น จากน้ันจึงทําการวัดผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
การทําเช่นน้ีจะทําให้อิทธิพลที่เกิดจากธรรมชาติของ
ผู้สอน และธรรมชาติของกลุ่มเป็นไปแบบสุ่ม ซึ่งจะ
ให้ผลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ได้
มากย่ิงขึ้น 
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